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املقدمة
ّ
في �أجواء ال ِفتَن المتع ّددة ا ّلتي يعي�شها عالمنا المعا�صر ،والوعي
ا ّلذي بد�أ يت�أ ّلق لدى عا ّمة النا�س ج ّراء اتّباع قادتهم العظام ،وانقياد ًا
لواليتهم ،وفي �أجواء الحرب الناعمة والأ�ساليب المتع ّددة والمتن ّوعة
ا ّلتي ي�ستخدمها العد ّو ،حيث لم يجد مج ً
اال له في الحرب المبا�شرة،
ولج�أ �إلى �أف�ضل و�سيلة له �أال وهي بثّ الفرقة وال�ضغناء وال�شحناء
في نفو�س النا�س ،و�إ�شعال الفتن في �شتّى المجاالت كي يت�س ّنى
له اال�صطياد في الماء العكر ،وحياكة الم�ؤامرات وو�ضع الخطط
لل�سيطرة على المق ّدرات .من هذا المنطلق كان بيان مجريات الفتن
تكليف ًا ،و�إظهار حقيقة الفتنة و�أهلها وكيف ي�ستفيدون منها لزام ًا على
�أهل العلم والمعرفة ،من هنا ،كانت هذه ال�صفحات الماثلة �أمامك
عزيزي القارئ منتخبات من موا�ضيع حول الفتنة ،ا�ستُلهمت من
علي بن �أبي طالب.Q
كتاب نهج البالغة للإمام ّ
علي Qزمن �إمامته
حيث كانت �أكثر م�شاكل �أمير الم�ؤمنين ّ
م�شاكل فتنة؛ وقد واجهها Q
بالتب�صر والتدبير الإله ّيين.
ُّ
مف�صل ،وهو بحثٌ
�إنّ بحث الفتنة في القر�آن ونهج البالغة بحثٌ ّ
7

من هم أهل الفتن؟

�ضروري ال ب ّد منه ،فهو مورد ابتالء في ع�صرنا الحا�ضر ،ويحتاج �إلى
ٌّ
وقت طويل لبحث كا ّفة جوانبه المتع ّددة.
اخت�صرنا فيه على معالجة ق ّيمة من نهج البالغة ،تع ّد �إنارة
و�إطاللة لك ّل باحث عن الحقيقة ،ولك ّل ر ّواد المعرفة ،ولك ّل من يبغي
النجاة في ظ ّل الفتن الم�ست�شرية في �أقطار البالد.
�سائلين اهلل �سبحانه �أن يتق ّبل اهلل م ّنا هذا العمل ،ع�سى �أن يجعله
مجذاف في ال�سفينة لمن �أراد النجاة.
بمثابة
ٍ
مركز نون للت�أليف والترجمة
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الفتنة يف اللغة
جاء في مقايي�س اللغة وهو من متون اللغة ،وفي كتاب العين
للخليل بن �أحمدُ ..« :يقال فتنت �أفتن فتناً ،وفتنت الذهب بالنار� ،إذا
امتحنته»(((.
مخت�ص باال�شتقاق :-
وقال الف ّيومي في الم�صباح المنير  -وهو
ٌّ
ّ
والف�ضة �إذا �أحرقته بالنار
«�أ�صل الفتنة من قولك فتنت الذهب
لي ِبن الج ّيد من الرديء»(((.

لغوي من لفظة «الفتنة».
ا�ستنباط ّ
 -1وجود نوع من ال�ضغط في هذا الم�صطلح.
 -2الهدف :بيان الخال�ص من غير الخال�ص.

((( مقايي�س اللغة ،ج� ،4ص .472
((( امل�صباح املنري ،ج� ،7ص .122
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الفتنة يف القرآن
�إذا الحظنا ما ا�ستنبطناه من لفظة «الفتنة» ونظرنا �إلى الموارد
ا ّلتي ا�ستُعمل فيها هذا الم�صطلح في القر�آن ،لوجدنا �أنّ المعنيين
الآنفين �أو �أحدهما ينطبق على تلك الموارد ،ومثال ذلك ف�إنّ م�صطلح
الفتنة ورد فيما يلي من الآيات القر�آنية:
َّا�س �أَ ْن يُ ْت َر ُكوا �أَ ْن يَ ُقولُوا �آ َمنَّا َو ُه ْم َال
1 -1االمتحان�} :أَ َح�سِ َب الن ُ
يُ ْفتَنُو َن{(((.
ففي مو�ضوع االمتحان ال ب ّد من وجود نوع من ال�ضغط وكذلك
فيه بيان للخال�ص من غير الخال�ص.
2 -2ال�شرك وعبادة الأ�صنامَ } :و َقا ِت ُلو ُه ْم َحتَّى َال تَ ُكو َن ِف ْتنَ ٌة
ِّين ُك ُّل ُه ِهلل َف�إِنِ ا ْنتَ َه ْوا َف�إِ َّن اهلل ِب َما يَ ْع َم ُلو َن بَ ِ�صي ٌر{(((.
َويَ ُكو َن الد ُ
وبديهي �أنّ ال�صعوبات الموجودة
المراد من الفتنة هنا ال�شرك،
ٌّ
في ال�شرك والتخلف فيه هي �أ�سوء من �أ ّية �صعوبات �أخرى.
3 -3ال�ضالل} :يَا �أَ ُّي َها ال َّر ُ�س ُ
ول َال يَ ْح ُز ْن َك الَّذِ َين يُ َ�سارِ ُعو َن فِي ا ْل ُك ْف ِر
((( �سورة العنكبوت ،الآية.2 :
((( �سورة الأنفال ،الآية.39 :
10

تعاريف للفتنة

مِ َن الَّذِ َين َقالُوا �آ َمنَّا ِب�أَ ْف َواهِ هِ ْم َولَ ْم تُ�ؤْمِ ْن ُق ُلوبُ ُه ْم َومِ َن الَّذِ َين َها ُدوا
� َس َّما ُعو َن ِل ْل َكذِ ِب � َس َّما ُعو َن ِل َق ْو ٍم �آخَ ِر َين لَ ْم يَ�أْت َ
ُوك يُ َح ِّر ُفو َن ا ْل َك ِل َم
مِ ْن بَ ْعدِ َم َو ِا�ضعِ هِ يَ ُقولُو َن ِ�إ ْن ُ�أوتِيتُ ْم َه َذا َف ُخ ُذو ُه َو ِ�إ ْن لَ ْم تُ ؤْ�تَ ْو ُه
َف ْاح َذ ُروا َو َم ْن يُ ِردِ اهلل ِف ْتنَتَ ُه َف َل ْن تَ ْمل َِك لَ ُه مِ َن اهلل � َش ْيئ ًا �أُولَئ َِك الَّذِ َين
لَ ْم يُ ِردِ اهلل �أَ ْن يُ َط ِّه َر ُق ُلوبَ ُه ْم لَ ُه ْم فِي الدُّ ْنيَا خِ زْيٌ َولَ ُه ْم فِي الآَخِ َر ِة
َع َذ ٌاب عَظِ ٌيم{(((.

ومن يرد فتنته �أي �ضالله فلن يملك من اهلل �شيئ ًا ،وقد تد ّن�ست
قلوب ه�ؤالء �إلى درجة لم تعد قابلة للتطهير ،وحرمهم اهلل لذلك
طهارة القلوب ،فتقول الآية }�أُ ْولَـئ َِك الَّذِ َين لَ ْم يُ ِردِ اهلل �أَن يُ َط ِّه َر
ُق ُلوبَ ُه ْم{ وعمل اهلل مقرون بالحكمة دائم ًا؛ لأنّ من يق�ضي عمر ًا
في االنحراف ويمار�س النفاق والكذب ويخالف الحقّ ويرف�ض
الحقيقة ،ويح ّرف قوانين اهلل تعالى لن يبقى له مجال للتوبة
والعودة �إلى الحقّ  ،و�سوف يرتك�س في الفتنة �أي ال�ضالل.
4 -4االحتراق في النار} :يَ ْو َم ُه ْم َع َلى النَّارِ يُ ْفتَنُو َن{(((.
فالفتنة في الأ�صل اختبار الذهب في موقد النار ليمتاز الخال�ص
من غيره ،ومن هنا ا�ستعملت «الفتنة» في دخول الإن�سان النار؛
لتمييز ال�صالح من الطالح ،فالطالح �إلى النار وال�صالح �إلى ج ّنة
النعيم في رفقة الأخيار.
5 -5الخداع} :يَا بَنِي �آ َد َم َال يَ ْف ِتنَ َّن ُك ُم َّ
ال�ش ْي َطا ُن َك َما �أَخْ َر َج �أَبَ َو ْي ُك ْم مِ َن
((( �سورة املائدة ،الآية.41 :
((( �سورة الذاريات ،الآية.13 :
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ا ْل َجنَّةِ يَن ِْز ُع َع ْن ُه َما ِلبَا� َس ُه َما ِليُ ِريَ ُه َما � َس ْو�آتِهِ َما ِ�إنَّ ُه يَ َرا ُك ْم ُه َو َو َقبِي ُل ُه مِ ْن
َح ْي ُث َال تَ َر ْونَ ُه ْم �إِنَّا َج َع ْلنَا َّ
ال�شيَاطِ َين �أَ ْو ِليَاء ِل َّلذِ َين َال يُ�ؤْمِ نُو َن{(((.

ال يفت ّننكم ال�شيطان �أي ال يخدعكم.
ففي الآية تحذير لجميع �أبناء �آدم من كيد ال�شيطان وخداعه
ومكره ،ودعوة �إلى مراقبته والحذر منه.

((( �سورة الأعراف ،الآية.27 :
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الفتنة يف نهج البالغة

وردت الفتنة في نهج البالغة بمعنيين اثنين:
�أحدها :عدم تم ّيز الحقّ فيها من الباطل �أ�ص ًال� ،أو يكون كال
الطرفين له �سهم من الحق ومن الباطل مع ًا ،وهذا المعنى من الفتنة
علي:Q
هو ا ّلذي ورد في �أوائل الكلمات الق�صار لأمير الم�ؤمنين ّ
« ُكنْ فِي ا ْل ِف ْت َن ِة َكا ْب ِن ال َّل ُبونِ اَل َظ ْه ٌر َف ُي ْر َك َب َو اَل َ�ض ْر ٌع َف ُي ْحلَ َب»(((.
�إنّ كثير ًا من الم�شاكل داخل الوطن الواحد وداخل الأ�سرة الواحدة
ُيمكن تقييمها حيث لي�س ب�إمكان �أحد االدعاء �أنّ الحقّ �إلى جانبه مئة
بالمئة �أو �أنّ �أحد ًا يقف �إلى جانب الباطل مئة بالمئة .وهنا ينبغي �أن
ال يكون المرء منحاز ًا ،وهذا ما ُي�شير �إليه قول �أمير الم�ؤمنين في
نهج البالغة�« :إن �أظهرتنا على عد ّونا فج ّنبنا البغي و�سدّدنا للح ِّق
و�إن �أظهرتهم علينا فارزقنا ال�شهادة واع�صمنا من الفتنة»((( ،وهذا
يعني الدعاء طلب ًا لبيان ال�سبيل في هكذا ظروف.
الثاني :الفتنة ال�سيا�س ّية ،بمعنى �إلبا�س الباطل لبا�س الحقّ  ،و ُي�شير
((( نهج البالغة ،احلكمة.1 :
((( م .ن ،اخلطبة.171 :
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�إلى ذلك �أمير الم�ؤمنين Qفي نهج البالغة ،حيث يقول�« :إِ َّن َما َب ْد ُء
اب اهلل َو َي َت َو َّلى
ُو ُقو ِع ا ْل ِف َت ِن �أَهْ َوا ٌء ُت َّت َب ُع َو�أَ ْح َكا ٌم ُت ْب َت َد ُع ُي َخا َل ُف فِيهَا ِك َت ُ
�ص مِ نْ مِ َزا ِج
ِين اهلل َفلَ ْو �أَ َّن ا ْل َباطِ َل َخلَ َ
َعلَ ْيهَا ر َِج ٌال ر َِج اًال َعلَى َغ ْي ِر د ِ
ا ْل َح ِّق َل ْم َي ْخ َف َعلَى ا ْل ُم ْر َتاد َ
�ص مِ نْ َل ْب ِ�س ا ْل َباطِ لِ
ِين َو َل ْو �أَ َّن ا ْل َح َّق َخلَ َ
ا ْن َق َط َعتْ َع ْن ُه �أَ ْل ُ�س ُن ا ْل ُم َعانِدِ َ
ين َو َلكِنْ ُي�ؤْ َخ ُذ مِ نْ َه َذا ِ�ض ْغ ٌث َومِ نْ َه َذا
ِ�ض ْغ ٌث َف ُي ْم َز َجانِ َف ُه َنال َِك َي ْ�س َت ْولِي َّ
ال�ش ْي َط ُان َعلَى �أَ ْو ِل َيا ِئ ِه َو َي ْن ُجو
ا َّلذِ َ
ين َ�س َب َقتْ َل ُه ْم مِ َن اهلل ا ْل ُح ْ�سنى»((( .
وجاء في حديث �أبي �أ ّيوب الأن�صاري �أنّ ر�سول اهلل Pقال لع ّمار:
«�سيكون بعدي هنات ح ّتى يختلف ال�سيف فيما بينهم ،وح ّتى يقتل
بع�ضهم بع�ضاً وح ّتى يتب ّر�أ بع�ضهم من بع�ض ،ف�إذا ر�أيت ذلك فعليك
علي بن �أبي طالب Qف�إن �سلك النا�س
بهذا الأ�صلع عن يمينيّ ،
علي و.(((»...
علي وادياً] فا�سلك وادي ّ
ك ّلهم وادياً [و�سلك ّ

((( نهج البالغة ،اخلطبة.50 :
((( بحار الأنوار ،العالمة املجل�سي ،ج � ،28ص .68
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الفتنةيف كالم القائد

}

يقول الإمام الخامنئي}« :الفتنة يعني حادثة مليئة بالغبار
بحيث ال يفهم الإن�سان عد ّوه من �صديقه ومن يدخل ال�ساحة
خا�صة ومن يح ّركه من خارج .يجب �إخماد نار الفتنة
ب�أغرا�ض ّ
باليقظة والتن ّبه ،ف�إذا ما ح ّل التن ّبه و�سادت اليقظة في مجال ما
كانت يد �أهل الفتنة قا�صرة بل عاجزة ،وك ّلما كان الكالم غير منا�سب
والعمل بدون هدف واال ّتهام اعتباط ّياً والت�صويب والت�صويب على
الآخرين غوغائ ّياً ك ّلما كان �أهل الفتنة فرحين مرتاحين»(((.

((( خطبة �صالة اجلمعة يف طهران ب�إمامة ال�س ّيد القائد�1378/5/8 ،ش.
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معرفة اجملتمع وأبعاد الفتنة
وقد �أو�ضح Qهذا الأمر بما ال مزيد عليه� .إنّ كثير ًا من النا�س
ليغفلون عن قيام الفتنة ،ف�إذا هد�أ غبارها وانطف�أ �أوارها التفتوا
�إليها! .وقد �أ�شار الإمام� Qإلى هذه الحقيقة في الخطبة  93من
نهج البالغة ،قال:
«�إِ َّن ا ْل ِف َت َن �إِ َذا �أَ ْق َبلَتْ َ�ش َّبهَتْ َو�إِ َذا َ�أ ْد َب َرتْ َن َّبهَتْ ُي ْن َك ْر َن ُم ْق ِبلاَ تٍ
َو ُي ْع َر ْف َن ُم ْد ِب َراتٍ َي ُح ْم َن َح ْو َم ال ِّر َيا ِح ُي ِ�ص ْب َن َبلَداً َو ُي ْخطِ ْئ َن َبلَداً»(((.
�إنّ الفتن لت�أتي في�ضيع النا�س في �أمواجها ،ف�إذا �أدبرت وانتهت
عرف النا�س حقيقتها ونهوا �أمرها و�أ ّنها �أفخاخ و�ضعت �أمامهم.
�إنّ الفتن �إذا �أقبلت ال ُتعرف ،ف�إذا ذهبت فهم النا�س ما كانت
عليه الأمور .كالإع�صار ي�ضرب مدينة ويترك �أخرى.
هذه هي حقيقة الفتن ،ف�إذا لم تتو ّفر الب�صيرة �أ�ضاع الكثيرون
حجة فمن �أراد �أن ال ي�ضيع في
الولي الفقيه ّ
العافية! .واليوم ،مقام ّ
التم�سك بهذه
هذه الم�سيرة بين �أمواج الفتن المتالطمة وجب عليه ُّ
الحجة ال�شرع ّية �أمامنا في زمن الإمام{ كانت تتم ّثل
الحجة ،و�إنّ ّ
ّ
((( نهج البالغة ،اخلطبة.93 :
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ّ
المعظم} .نحن
في الإمام { ،واليوم تتم ّثل في مقام القائد
واقع ًا نعرف �سفينة النجاة في م�سيرتنا اليوم.
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أنواع املفتونني
المت�أ ِّثرون بالفتنة نوعان:
1-1ا ّلذين ُ�صبغوا بها عن معرفة بها واعتقاد وت�صميم.
2-2ا ّلذين ُ�صبغوا بها عن جهل وعدم معرفة ،و ُي�ستفاد من كالم الإمام
علي� Qأن ال تواجهوا هذا النوع الثاني من المفتونين ،بل ال
ّ
توجهوا �إليهم اللوم ،قالَ « :Qما ُك ُّل َم ْف ُتونٍ ُي َعا َت ُب»(((.
ّ
�إنّ المفتون في الحقيقة مخدوع ،ولذلك ينبغي فرز ح�سابه عن
ح�ساب الآخرين من المف ِّرطين والمعاندين ،بل ينبغي تعليمهم
علي Qفي حرب
ون�شر المعرفة بينهم ،وهكذا كان �أ�سلوب الإمام ّ
�ص ّفين.
روى ن�صر بن مزاحم ،قال :ح ّدثني يحيى بن يعلى ،قال :ح ّدثني
�صباح المزني ،عن الحارث بن ح�صن ،عن زيد بن �أبي رجاء ،عن
علي ،Qتحت راية
�أ�سماء بن حكيم الفزاري ،قال :ك ّنا ب�ص ّفين مع ّ
ع ّمار بن يا�سر ،ارتفاع ال�ضحى ،وقد ا�ستظللنا برداء �أحمر� ،إذ �أقبل
ّ
ال�صف حتّى انتهى �إلينا ،فقال� :أ ّيكم ع ّمار بن يا�سر.
رجل ي�ستقري
((( نهج البالغة ،احلكمة.15 :
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فقال ع ّمار� :أنا ع ّمار.
قال� :أبو اليقظان؟ قال :نعم.
قال� :إنّ لي �إليك حاجة �أف�أنطق بها �س ّر ًا �أو عالنية؟
قال :اختر لنف�سك� ،أ ّيهما �شئت.
قال :ال بل عالنية.
قال :فانطق.
قال� :إ ّني خرجت من �أهلي م�ستب�صر ًا في الحقّ ا ّلذي نحن عليه ،ال
� ّ
أ�شك في �ضاللة ه�ؤالء القوم ،و�أ ّنهم على الباطل ،فلم �أزل على ذلك
م�ستب�صر ًا ،حتّى ليلتي هذه ،ف�إ ّني ر�أيت في منامي منادي ًا تق ّدم ،ف�أ ّذن
و�شهد �أن ال �إله � اّإل اهلل و�أنّ مح ّمد ًا ر�سول اهلل ،Pونادى بال�صالة،
ونادى مناديهم مثل ذلكّ ،ثم �أقيمت ال�صالة ،ف�ص ّلينا �صالة واحدة،
وتلونا كتاب ًا واحد ًا ،ودعونا دعوة واحدة ،ف�أدركني ّ
ال�شك في ليلتي
فبت بليلة ال يعلمها � اّإل اهلل تعالى ،حتّى �أ�صبحت ،ف�أتيت �أمير
هذهّ ،
الم�ؤمنين ،Qفذكرت ذلك له فقال :هل لقيت ع ّمار بن يا�سر! قلت:
ال ،قال :فالقه ،فانظر ماذا يقول لك ع ّمار ،فاتبعه ،فجئتك لذلك.
فقال ع ّمار :تعرف �صاحب الراية ال�سوداء المقابلة لي! ف�إ ّنها راية
عمرو ابن العا�ص ،قاتلتها مع ر�سول اهلل Pثالث م ّرات ،وهذه الرابعة
فما هي بخيرهنّ  ،وال �أب ّرهنّ  ،بل هي �ش ّرهنّ و�أفجرهنّ � .أ�شهدت بدر ًا
و�أُ ُحد ًا ويوم حنين� ،أو �شهدها � ٌأب لك ف ُيخبرك عنها؟
قال :ال.
قال :ف�إنّ مراكزنا اليوم على مراكز رايات ر�سول اهلل Pيوم
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بدر ،ويوم �أُ ُحد ويوم حنين ،و�إنّ مراكز رايات ه�ؤالء على مراكز رايات
الم�شركين من الأحزاب ،فهل ترى هذا الع�سكر ومن فيه! واهلل لود ّدت
�أنّ جميع من فيه م ّمن �أقبل مع معاوية ُيريد قتالنا ،مفارق ًا ل ّلذي نحن
عليه ،كانوا خلق ًا واحد ًا ،فقطعته وذبحته .واهلل لدما�ؤهم جميع ًا �أح ّل
من دم ع�صفور� ،أفترى دم ع�صفور حرام ًا؟
قال :ال بل حالل.
قال :ف�إ ّنهم حالل كذلك� ،أتراني ب ّينت لك؟
قال :قد ب ّينت لي.
قال :فاختر � ّأي ذلك �أحببت .فان�صرف الرجل ،فدعاه ع ّمار ّثم
قال� :أما �إ ّنهم �سي�ضربونكم ب�أ�سيافهم حتّى يرتاب المبطلون منكم،
فيقولوا :لو لم يكونوا على حقّ ما �أظهروا علينا ،واهلل ما هم من الحقّ
على ما يقذى عين ذباب ،واهلل لو �ضربونا ب�أ�سيافهم ،حتّى يبلغونا
�سعفات هجر لعلمنا �أ ّنا على حقّ  ،و�أ ّنهم على باطل(((.

((( �شرح نهج البالغة ،ابن �أبي احلديد املعتزيل ،ج � ،5ص .256
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نتائج الفتنة
تح ّدث �أمير المومنين Qعن مالمح الفتنة عندما تنت�صر وعن
م�صير �أ�صحابها ،وما يلي اخت�صار لأقواله في هذا المجال:
�1 .1سيادة الظلم على النا�س
يقول �أمير الم�ؤمنين�« :Qأَ َما ِ�إ َّن ُك ْم َ�س َت ْل َق ْو َن َب ْعدِ ي ُذ اًّل َ�شامِ لاً
َو َ�س ْيفاً َقاطِ عاً َو َ�أ َث َر ًة((( َي َّتخِ ُذهَا َّ
الظا ِل ُمو َن فِي ُك ْم ُ�س َّن ًة»(((.
ا�س َل ْو َل ْم َت َت َخا َذ ُلوا َعنْ َن ْ�ص ِر ا ْل َح ِّق َو َل ْم َت ِه ُنوا َعنْ
«�أَ ُّيهَا ال َّن ُ
ين ا ْل َباطِ لِ َل ْم َي ْط َم ْع فِي ُك ْم َمنْ َل ْي َ�س مِ ْثلَ ُك ْم َو َل ْم َي ْق َو َمنْ
َت ْوهِ ِ
َقوِيَ َعلَ ْي ُك ْم.(((»...
والآية الكريمةَ } :واتَّ ُقو ْا ِف ْتنَ ًة َّال ت ُِ�صيبَ َّن الَّذِ َين َظ َل ُمو ْا مِ ن ُك ْم
خَ � َّآ�ص ًة{((( ت�شير �إلى هذا المعنى ،ففي الحقيقة �إنّ �ش�أن الحوادث
الفردي؛ ف�إذا ما توانى مجتمع ما
االجتماع ّية هو ت�أثيرها العا ّم ال
ّ
عن �أداء ر�سالته وتكليفه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،
((( الأثرة :اال�ستبداد.
((( نهج البالغة ،الكتاب .58
((( م .ن ،اخلطبة .166
((( �سورة الأنفال ،الآية.25 :
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حد لهم ،ف�إنّ نار الفتنة �ستحرق
وفي مجابهة �أهل الفتنة وو�ضع ٍّ
الأبرار مع الأ�شرار.
لأنّ �أهل الفتنة الظالمين �إذا نجحوا في ت�سلُّم مقاليد الحكم ف�إنّ
ظلمهم �أ ّول ما ُي�صيب ال�صالحين.
النا�س عن
وهذا ما ُنالحظه في التاريخ الإ�سالمي حيث تخاذل ُ
ن�صرة الحقّ م ّما �أ ّدى �إلى ت�س ّلم �أهل الفتنة -الأمو ّيين والع ّبا�س ّيين-
الحكم ف�ساد الظلم على النا�س وخا�ص ًة �أهل الإيمان والوالية منهم.
وع ِّذبوا...
و�سجنوا ُ
ف ُقتلوا ُ
2 .2تعطيل �أحكام الإ�سالم واالنحراف عن مبادئه
ال ْ�سلاَ ُم َك َما ُي ْك َف ُ�أ
ا�س َ�س َي ْ�أتِي َعلَ ْي ُك ْم َز َم ٌان ُي ْك َف�أُ فِي ِه ْ إِ
«�أَ ُّيهَا ال َّن ُ
ال َنا ُء ِب َما فِيهِ»(((.
ْ ِإ
وهذا ما ر�أيناه �أي� ًضا في التاريخ الإ�سالمي ،حيث ُع ِّطلت الحدود
ودب االنحراف عن مبادئ الإ�سالم الأ�صيل ،لالنحراف عن
ّ
نهج �أهل البيت  ،Rون�ش�أت المذاهب والمدار�س ك ٌّل ي ّدعي
الحقيقة وفهم الإ�سالم.
3 .3ف�ساد العالقات االجتماع ّية والإن�سان ّية
« َف ِع ْن َد َذل َِك �أَ َخ َذ ا ْل َباطِ ُل َم�آخِ َذ ُه َو َرك َِب ا ْل َج ْه ُل َم َرا ِك َب ُه...
َو َت َو َ
ِّين َو َت َحا ُّبوا
َاج ُروا َعلَى الد ِ
ا�س َعلَى ا ْل ُف ُجو ِر َو َته َ
اخى ال َّن ُ
ال�صدْقِ .(((»...
َعلَى ا ْل َكذِ بِ َو َت َبا َغ ُ�ضوا َعلَى ِّ
((( نهج البالغة ،اخلطبة .93
((( م .ن ،اخلطبة .108
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ف�إذا حكم �أهل الفتنة والف�ساد فبالطبع �سينت�شر الفجور والف�ساد.
ويزيد الفاجر الفا�سق ال�شارب للخمر ،وعبيد اهلل ومروان بن
رب البيت
الحكم وغيرهم �أبرز م�صداق على الف�ساد ،ف�إذا كان ُّ
بالطبل �ضارب ف�شيمة �أهل البيت ك ّلهم الرق�ص.
4 .4ق ّلة امل�ؤمنني العاملني املخل�صني ومالحقتهم وحماربتهم
اب َي ْو َمئِذٍ َو�أَهْ ُل ُه َطرِيدَانِ َم ْن ِف َّيانِ .(((»...
« َفا ْل ِك َت ُ
العامة
5 .5ا�ستئثار ال�سلطات احلاكمة بالأموال ّ
الُ َّم ِة ُ�س َفهَا�ؤُهَا َو ُف َّجا ُرهَاَ ،ف َي َّتخِ ُذوا
« َو َل ِك َّننِي � َآ�سى �أَ ْن َيل َِي َ�أ ْم َر هَذِ ِه ْ أ
الَ َخ َّ�س»(((.
َما َل اهلل ُد َو اًلَ ،وعِ َبا َد ُه َخ َو اًلَ ...و َي ُكو َن َن ِ�صي ُب ُك ُم ْ أ
« َو َكا َن �أَهْ ُل َذل َِك ال َّز َمانِ ِذ َئاباً َو َ�سلاَ طِ ي ُن ُه �سِ َباعاً َو َ�أ ْو َ�س ُ
اط ُه �أُ َّك اًال
َو ُف َق َرا�ؤُ ُه �أَ ْم َواتاً»(((.
خ�ص�ص
و�أظهر مثال على ذلك ما جرى في زمن عثمان حيث ّ
�آله وذويه وغيرهم من �أعيان قري�ش بالهبات ال�ضخمة ،فتو ّلد
عن ذلك ن�شوء طبقة الر�أ�سماليين الأر�ستقراط ّيين وفي مقابلهم
طبقة الفقراء والمحرومين.
6 .6الفتنة تودي ب�أ�صحابها يف نهاية املطاف
« َو َ�س َي ْن َت ِق ُم اهلل مِ َّمنْ َظلَ َم َم�أْكَلاً ِب َم�أْ َكلٍ َو َم ْ�ش َرباً ِب َم ْ�ش َربٍ .(((»...
((( نهج البالغة ،اخلطبة .147
((( م .ن ،الر�سالة .62
((( م .ن ،اخلطبة .108
((( م .ن ،اخلطبة .158
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وقد ر�أينا من �شارك في قتل الإمام الح�سين  Qكيف كان
م�صيزره ،جاءه يوم العقاب ولو بعد حين.
هذا ٌ
غي�ض من في�ض الموا�ضيع ا ّلتي ُتطرح حول بحث الفتنة؛
�آملين �أن يحفظنا اهلل تعالى من ال�سقوط في م�ستنقع الفتنة و�س ّيما
�أنّ ظلمات الفتنة ُتل ِّبد الأجواء.
وا ّلذي ال يرقى �إليه ّ
الحجة هو المدار ا ّلذي ُي�ش ِّكل
ال�شك �أنّ مدار ّ
الحجة
ولي الع�صر تبقى ّ
�سبيل النجاة من الفتنة ،وفي ع�صر غيبة ّ
ال�سيا�سي ـــ هي مواقف مقام القيادة
ال�شرع ّية لنا ـــ و�س ّيما في المجال
ّ
ّ
المعظم �آية اهلل العظمى الإمام الخامنئي}.
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مصاديق بارزة للفتنة
حوادث ثالث واجهها �أمير الم�ؤمنين ،Qوكانت م�صاديق بارزة
من م�صاديق الفتنة .و�أ ّما موا�صفات ك ّل حركة من تلك الحركات فهي
ما يلي:
1 .1الوقوف يف وجه الوالية وحماربتها:
وهذه هي العالمة الأ�سا�س لتلك الحركات الثالث.
والتم�سك
بع�ض النا�س عندما يتح ّدث عن الخوارج ي�صفهم بالعبادة
ُّ
بالدِّين ..بينما الحقيقة والواقع �أنّ هذه ال�صفة لم تكن ُت�ش ِّكل
(العمود الفقري) في �صفات الخوارج.
�إنّ ال�صفة الأ�سا�س في �صفات الخوارج �أ ّنهم كانوا يواجهون
الوالية و ُيحاربونها ،وهذا ما ج ّرهم نحو ال�سقوط واالنهيار ،و� اّإل
والتم�سك بالدِّ ين لي�ست �سبب ًا في ال�سقوط واالنحدار؛
ف�إنّ العبادة
ُّ
لقد كان �سبب �سقوطهم هو محاربة الوالية.
2 .2عبادة الدنيا:
ر�ؤو�س الحركات الثالث كانوا من «ع ّباد الدنيا»؛ فقد جاء في
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الخطبة ال�شق�شق ّيةَ « :فلَ َّما َنه َْ�ضتُ ِب ْ أ
الَ ْم ِر َن َك َثتْ َطا ِئ َف ٌة َو َم َر َقتْ
�أُ ْخ َرى َو َق َ�س َط � َآخ ُرو َن َك�أَ َّن ُه ْم َل ْم َي ْ�س َم ُعوا اهلل ُ�س ْب َحا َن ُه َي ُق ُ
ولِ } :ت ْل َك

الدَّا ُر ْالآخِ َر ُة نَ ْج َع ُلها ِل َّلذِ َين ال يُ ِريدُو َن ُع ُل ًّوا فِي ْ أالَ ْر ِ�ض َوال َف�ساداً َوا ْلعا ِقبَ ُة
ِل ْل ُمتَّقِ َين{(((َ ،بلَى َواهلل َل َق ْد َ�سمِ ُعوهَا َو َو َع ْوهَا َو َل ِك َّن ُه ْم َح ِل َيتِ الدُّ ْن َيا

فِي �أَ ْع ُي ِن ِه ْم َو َرا َق ُه ْم ِز ْبر ُِجهَا»(((.
والخال�صة �أنّ عبادة الدنيا تكون في �شكلين اثنين� ،أحدهما
مخفي ،وقد كان الخوارج من ع ّباد الدنيا �سر ًا وفي
ظاهر والآخر
ّ
الخفاء.
3 .3ال�شعارات اخلدّاعة:
كان لدى المجموعات الثالث �شعارات خ ّداعة لعوام النا�س ،فكان
�شعار الناكثين والقا�سطين الطلب بدم عثمان .و�أ ّما �شعار الخوارج
تم�سك ًا
وتم�سكوا به ُّ
فكان «ال حكم � اّإل هلل» ،وكانوا م�ص ّرين عليه ّ
�شديد ًا.
ق�صة عثمان فهي عجيبة وغريبة في تاريخ الإ�سالم ،وال ُّ
ي�شك
و�أ ّما ّ
�أحد في �أنّ عثمان كانت له هنات ،و�أنّ عل ّي ًا Qو�أ�صحابه كانت
لديهم اعترا�ضات على ذلك وهذا من بديه ّيات التاريخ.
ولقد كان �أمير الم�ؤمنين Qيريد �أن يح ّل الم�سائل �سلم ّي ًا ،وقد
ن�صح عثمان مرار ًا ولم ينتفع عثمان بن�صح �أمير الم�ؤمنين،Q
الَ َث َر َة،
«ا�س َت�أْ َث َر َف�أَ َ�سا َء ْ أ
فح�صل ما لم يرد الإمام �أن يح�صلْ :

((( �سورة الق�ص�ص ،الآية.83 :
((( نهج البالغة ،اخلطبة .3
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َو َجز ِْع ُت ْم َف�أَ َ�س�أْ ُت ُم ا ْل َج َزعَ»((( ،كان عثمان يفعل ما ُيريد ودون
ا�ست�شارة من �أحد ،وكان ُيف�سد الأمور.
بم�ساع حميدة ،و�أ ّما طلحة فقد كان له دور في
والإمام Qيقوم
ٍ
قتل عثمان ،وي�شهد على ذلك �أنّ مروان بن الحكم (�صهر عثمان)
الذي �شارك في حرب الجمل �إلى جانب طلحة ،قال ل ّما ت�ضع�ضع �أهل
الجمل« :ال �أطلب ثار عثمان من طلحة بعد اليوم»((( ثم انتحى له
ب�سهم ف�أ�صاب �ساقه ومات بعد ذلك ،في الوقت ا ّلذي كان فيه طلحة
يطالب بدم عثمان!!
�سجلها تاريخ الإ�سالم تحت �شعار
ما �أكثر الحوادث المريرة ا ّلتي ّ
الطلب بدم عثمان!.
4 .4مواجهتهم بحزم:
واجه الإمام Qر�ؤو�س الحركات الثالث بحزم �شديد ،ولم
يت�سامح مع �أحد منهم ،فقال في نهج البالغةَ « :ق َّل ْبتُ َظ ْه َر ُه َو َب ْط َن ُه
َفلَ ْم �أَ َر لِي فِي ِه �إِ اَّل ا ْل ِق َتا َل �أَ ِو ا ْل ُك ْف َر ِب َما َجا َء ُم َح َّم ٌد .(((»P
وهذا يعني �أ ّنه ال يجوز الم�سامحة مع �أحد من ر�ؤو�س الفتنة،
يقولَ « :Qف�إِ ِّني َف َق�أْ ُت َع ْي َن ا ْل ِف ْت َن ِة َو َل ْم َي ُكنْ ِل َي ْج َتر َِئ َعلَ ْيهَا
�أَ َح ٌد َغ ْيرِي»(((.
((( نهج البالغة ،اخلطبة.30 :
((( �شرح نهج البالغة ،ابن �أبي احلديد املعتزيل ،ج� ،9ص .113
((( نهج البالغة ،اخلطبة.43 :
((( م .ن ،اخلطبة.93 :
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كان الخوارج ع�شرين �ألف ًا ،وكانت جباههم �سوداء (من �أثر ال�سجود
ظاهر ًا) ،وقد ن�صحهم الإمام Qمرار ًا وتكرار ًا ،وندم بع�ضهم
وانف�صل عن جماعة الخوارج� ،إلى �أن �صار عددهم �أربعة �آالف
فقط ،وقد ذكر ابن الأثير في كتابه «الكامل» �أنّ الإمامّ � Qأتم
الحجة وقال �إذا لم تقبلوا ف�س�أقتلكم ،وهكذا كان ،فقد ُقتل
عليهم ّ
منهم الإمام� 3991 Qشخ� ًصا وف ّر منهم منهم ت�سعة �أ�شخا�ص
فقط.
5 .5ا�ستخدام �أ�سلوب الرحمة:
لقد ا�ستعمل الإمام Qمع الم�ض ّللين �أ�سلوب الرحمة والن�صح
والوعظ ،و�سعى �إلى تعليمهم و�إيقاظهم و�أمهل �أقطاب الفتنة قبل
محاربتهم.
ومن نماذج هذا الن�صح:
ألعامة النا�س:
.
ّ
ا�س ِ�إ ِّني َق ْد َب َث ْثتُ َل ُك ُم ا ْل َم َواعِ َظ ا َّلتِي َوع َ
الَ ْن ِب َيا ُء
َظ ْ أ
«�أَ ُّيهَا ال َّن ُ
الَ ْو ِ�ص َيا ُء �إِ َلى َمنْ َب ْعدَهُ ْم
ِبهَا �أُ َم َم ُه ْم َو �أَ َّد ْيتُ �إِ َل ْي ُك ْم َما �أَدَّتِ ْ أ
َو �أَ َّد ْب ُت ُك ْم ِب َ�س ْوطِ ي َفلَ ْم َت ْ�س َتقِي ُموا َو َح َد ْو ُت ُك ْم ِبال َّز َواجِ ِر َفلَ ْم
َت ْ�س َت ْو�سِ ُقوا»(((.
 .بلأ�صحاب الجمل (الناكثين):
« َفا ْرجِ َعا �أَ ُّيهَا َّ
ال َن �أَ ْع َظ َم َ�أ ْم ِر ُك َما
ال�ش ْي َخانِ َعنْ َر�أْ ِي ُك َما َف ِ�إ َّن ْ آ
((( نهج البالغة ،اخلطبة .182
30

مصاديق بارزة للفتنة

ا ْل َعا ُر مِ نْ َق ْبلِ �أَ ْن َي َت َج َّم َع ا ْل َعا ُر َو ال َّنا ُر»(((.
« َو َل َقدِ ْا�س َت َث ْب ُت ُه َما َق ْب َل ا ْل ِق َتالِ َو ْا�س َت�أْ َن ْيتُ ِب ِه َما َ�أ َما َم ا ْل ِو َقا ِع
َف َغ َم َطا ال ِّن ْع َم َة َو َردَّا ا ْل َعا ِف َي َة»(((.
 .جلأهل �ص ّفين (القا�سطين):
�أر�سل �إلى معاويةَ « :فا َّتقِ اهلل فِي َما َل َد ْي َك َو ا ْن ُظ ْر فِي َح ِّق ِه
َعلَ ْي َك.(((»...
وفي ر�سالة �أخرى �إلى معاويةَ « :فا َّتقِ اهلل فِي َن ْف�سِ َك َو َنا ِز ِع
َّ
ا�صر ِْف �إِ َلى ْالآخِ َر ِة َو ْجه ََك َفه َِي َطرِي ُق َنا
ال�ش ْي َطا َن ِق َياد ََك َو ْ
َو َطرِي ُق َك َو ْاح َذ ْر �أَ ْن ُي ِ�صي َب َك اهلل مِ ْن ُه ِب َعاجِ لِ َقا ِر َع ٍة َت َم ُّ�س
الَ ْ�ص َل َو َت ْق َط ُع الدَّا ِب َر»(((.
ْأ
 .دللخوارج (المارقين):
« َف�أَ َنا َنذِ ي ٌر َل ُك ْم �أَ ْن ُت ْ�ص ِب ُحوا َ�ص ْرعَى ِب�أَ ْث َنا ِء َه َذا ال َّن َه ِر
َو ِب�أَهْ َ�ضا ِم َه َذا ا ْل َغائ ِِط َعلَى َغ ْي ِر َب ِّي َن ٍة مِ نْ َر ِّب ُك ْم َو اَل ُ�س ْل َطانٍ
ين َم َع ُك ْم.(((»...
ُم ِب ٍ
6 .6الظاهر الديني:
ديني ،وك ّلهم كان ي� ِّؤذن يوم ّي ًا لل�صالة
كان للحركات الثالث ظاهر ّ
وكانوا ُي�صلُّون وي�ؤ ّدون �صالة الليل! و�سائر العبادات الدين ّية.

((( نهج البالغة ،الر�سالة .54
((( م .ن ،الكتاب .137
((( م .ن ،الر�سالة .30
((( م .ن ،الر�سالة .55
((( م .ن ،اخلطبة .36
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�7 .7شخ�صيات معروفة:
كان في الحركات الثالث وجوه بارزة لها �سوابق ،ومنهم من
النبي الأكرم Pكطلحة والزبيرّ ،ثم جا�ؤوا
كان من وجوه �أ�صحاب ّ
يواجهون الإمام عل ّي ًا.Q
�8 .8إثارة ال�ضجيج:
يتوعدون ويهدِّ دون ويرفعون �أ�صواتهم
الحركات الثالث كانوا ّ
الَ ْم َر ْي ِن ا ْل َف َ�ش ُل
ويثيرون ال�ضجيجَ « :و َق ْد �أَ ْر َعدُوا َو�أَ ْب َر ُقوا َو َم َع َه َذ ْي ِن ْ أ
َو َل ْ�س َنا ُن ْرعِ ُد َح َّتى ُنو ِق َع َو اَل ُن�سِ ي ُل َح َّتى ُن ْمطِ َر»(((.

((( نهج البالغة ،اخلطبة.9 :
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دس الفنت؟
ما ا ّلذي يبعث املرء على ِّ

من هم �أهل الفتنة ولماذا يقومون بهذا العمل؟

ي�صف �أمير الم�ؤمنين Qر�ؤو�س الفتنة ب�أ ّنهم م ّمن }اتَّ َخ َذ �إِلَ َه ُه
َه َوا ُه{((( ،وهذا يعني �أ ّنهم يقومون ب�أعمال الفتنة بهدف الو�صول �إلى

ال�سلطة والح�صول على القدرة .وبعبارة �أخرى فهم لي�سوا م ّمن يطلب
اهلل �أبد ًا فلي�س الدافع لهم في �أعمالهم دافع ًا �إله ّي ًا �أبد ًا ،هي الدنيا
فقط وال غير ،والدنيا ب�أحلى حللها م ّما يجذب الإن�سان عادة من المال
والرئا�سة وال�شهوة و...
كانت الحركات ا ّلتي قامت بوجه الإمام Qم ّمن يعبد الهوى،
والمق�صود بذلك ر�ؤو�سهم والم�س�ؤولون منهم طبع ًا ،و�سوف يتّ�ضح
فيما ي�أتي كيف �أنّ الإمام Qت�ص ّرف مع ه�ؤالء ب�شكل مع ّين ومع
القاعدة ال�شعب ّية التابعة لهم ب�أ�سلوب �آخر.

الباعث لأهل الفتنة على الفتنة هو الدنيا:
يقول الإمام Qفي الخطبة المعروفة بال�شق�شق ّيةَ « :فلَ َّما َنه َْ�ضتُ
((( �سورة الفرقان ،الآية.43 :
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الَ ْم ِر َن َك َثتْ َطا ِئ َف ٌة َو َم َر َقتْ �أُ ْخ َرى َو َق َ�س َط � َآخ ُرو َن َك�أَ َّن ُه ْم َل ْم َي ْ�س َم ُعوا
ِب ْ أ
اهلل ُ�س ْب َحا َن ُه َي ُق ُ
ولِ } :ت ْل َك الدَّا ُر ْالآخِ َر ُة نَ ْج َع ُلها ِل َّلذِ َين ال يُ ِريدُو َن ُع ُل ًّوا
الَ ْر ِ�ض َوال َف�ساداً َوا ْلعا ِقبَ ُة ِل ْل ُمتَّقِ َين{َ ،بلَى َواهلل َل َق ْد َ�سمِ ُعوهَا َو َو َع ْوهَا
فِي ْ أ
َو َل ِك َّن ُه ْم َح ِل َيتِ الدُّ ْن َيا فِي �أَ ْع ُي ِن ِه ْم َو َرا َق ُه ْم ِز ْبر ُِجهَا»(((.
نكث �أ�صحاب الجمل ومرق الخوارج عن طاعتي ،و�أ ّما �أ�صحاب
معاوية فهم القا�سطون الظالمون لي وهم الطاغون ا ّلذين لم
ُيطيعوني.
وقال Qفي رجال التحقوا بمعاوية« :و�إِ َّن َما هُ ْم �أَهْ ُل ُد ْن َيا ُم ْق ِب ُلو َن
َعلَ ْيهَا َو ُمهْطِ ُعو َن �إِ َل ْيهَا َو َق ْد َع َر ُفوا ا ْل َع ْد َل َو َر َ�أ ْو ُه َو َ�سمِ ُعو ُه َو َو َع ْو ُه
الَ َث َر ِة َف ُب ْعداً
ا�س عِ ْن َد َنا فِي ا ْل َح ِّق �أُ ْ�س َو ٌة َف َه َر ُبوا �إِ َلى ْ أ
َو َع ِل ُموا �أَ َّن ال َّن َ
َل ُه ْم َو ُ�س ْحقاً»(((.
ويقول� Qأي� ًضا في �صفة طالبي الدنيا من ر�ؤو�س الناكثين:
الَ ْم َر َل ُه َو َي ْعطِ ُف ُه َعلَ ْي ِه دُو َن َ�صاحِ ِب ِه اَل
« ُك ُّل َواحِ دٍ مِ ْن ُه َما َي ْر ُجو ْ أ
َي ُم َّتانِ �إِ َلى اهلل ِب َح ْبلٍ َو اَل َي ُمدَّانِ �إِ َل ْي ِه ِب َ�سبَبٍ ُك ُّل َواحِ دٍ مِ ْن ُه َما َحامِ ُل
َ�ض ٍّب ل َِ�صاحِ ِب ِه َو َع َّما َقلِيلٍ ُي ْك َ�ش ُف ِق َنا ُع ُه ِب ِه َواهلل َلئِنْ �أَ َ�صا ُبوا ا َّلذِ ي
ُيرِيدُو َن َل َي ْن َت ِز َعنَّ َه َذا َن ْف َ�س َه َذا َو َل َي�أْ ِت َينَّ َه َذا َعلَى َه َذا»(((.
نعم لقد كانت الحركات الثالث ُتقابل الإمام عل ّي ًا Qوهي من
ع ّباد الدنيا ف�أ ّما الناكثون والقا�سطون ف�إنّ ذلك ظاهر فيهم ،و�أ ّما
الخوارج المارقون فقد �ألب�سوا طاعتهم للدنيا وعبادتهم لها لبا�س
((( نهج البالغة ،اخلطبة .3
((( م .ن ،الر�سالة .70
((( م .ن ،اخلطبة.148 :
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الزهد وهم يقر�ؤون القر�آن وهذا بنف�سه من �أ�سوء �أنواع عبادة الدنيا،
وحب الدنيا.
ّ
وي�صدق عليهم جميع ًا عنوان البغاة؛ لوقوفهم بوجه الإمام
علي ،Qفالباغي من خرج على �إمام عادل .بل م�س�ألة قتال البغاة
ّ
علي ،Qوهي م�س�ألة تناولها ال�شيعة
ال م�ستند لها �سوى �سيرة الإمام ّ
وال�س ّنة بالبحث والتحقيق.
وقد �أُطلق على طلحة والزبير �صفة الناكثين لأ ّنهم نكثوا بيعتهم
علي ،Qو�أ ّما معاوية و�أ�صحابه فهم القا�سطون لأ ّنهم
للإمام ّ
ظلموا .و�أ ّما الخوارج فهم المارقون ،وهذه ال�صفات �أطلقها ر�سول
علي �س ُتقاتل
اهلل Pمن قبل حيث قال لأمير الم�ؤمنين« :Qيا ّ
الناكثين والقا�سطين والمارقين»(((.

بع�ض �أ�ساليب الفتنة من وجهة نظر �أمير الم�ؤمنين

Q

ُي�ستفاد من كلماته� Qأنّ ع ّدة �أ�ساليب و�صفات عا ّمة يتّ�صف
بها �أهل الفتنة:
إلهي:
1 .1خمالفة القانون واخلروج عن القانون ال ّ
« ِ�إ َّن َما َب ْد ُء ُو ُقو ِع ا ْل ِف َت ِن �أَهْ َوا ٌء ُت َّت َب ُع َو�أَ ْح َكا ٌم ُت ْب َت َد ُع ُي َخا َل ُف فِيهَا
ِك َت ُاب اهلل»(((؛ فالكتاب قانون اهلل في الأر�ض ،قال تعالى�} :إِ َّن َه َذا
((( راجع :اخل�صال ،ال�شيخ ال�صدوق� ،ص .558
((( نهج البالغة ،من كالم له .Q 50
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ا ْل ُق ْر�آ َن يَ ْهدِ ي ِل َّلتِي هِ َي �أَ ْق َو ُم{(((.
الن�ص واالجتهاد  106موارد �صريحة في
وقد �أورد في كتاب ّ
فالن�ص �إ ّما قول اهلل تعالى و�إ ّما قول
الن�ص،
ّ
االجتهاد مقابل ّ
إلهي فعند
النبي ،Pف�إذا ح�صل التجاوز على حرمة القانون ال ّ
ّ
ذلك ت�صبح ال�ساحة مه ّي�أة للفتن وال�سعي في �إ�شعال نارها ،وهناك
إلهي.
يطرح ك ّل طرف ذوقه
ّ
الخا�ص تحت عنوان القانون ال ّ
2 .2تظاهر �أهل الفتنة بال�صالح وا�ستخدامهم للغدر واملكر:
فقد �أر�سل الإمام� Qإلى معاويةَ « :ق ْد َد َع ْو َت َنا ِ�إ َلى ُح ْك ِم ا ْل ُق ْر�آنِ
َو َل ْ�ستَ مِ نْ �أَهْ ِلهِ»(((َ « ،ف َع َد ْو َت َعلَى الدُّ ْن َيا ِب َت ْ�أ ِويلِ ا ْل ُق ْر�آنِ »(((َ « ،ف َما
�أَ ْب َع َد َق ْو َل َك مِ نْ ِف ْعل َِك»(((.
وقال Qفي حوار مع الخوارج�« :أَ َل ْم َت ُقو ُلوا عِ ْن َد َر ْف ِع ِه ُم
ا ْل َم َ�صاحِ َف حِ يلَ ًة َوغِ يلَ ًة َو َم ْكراً َو َخدِ ي َع ًة� :إِ ْخ َوا ُن َنا َو�أَهْ ُل د َْع َو ِت َنا
احوا �إِ َلى ِك َتابِ اهلل ُ�س ْب َحا َن ُه َفال َّر ْ�أيُ ا ْل َق ُب ُ
ول
ْا�س َت َقا ُلو َنا َو ْا�س َت َر ُ
ِي�س َع ْن ُه ْم؟ َف ُق ْلتُ َل ُك ْم َه َذا �أَ ْم ٌر َظاهِ ُر ُه �إِي َم ٌان،
مِ ْن ُه ْم َوال َّت ْنف ُ
َو َباطِ ُن ُه ُع ْد َو ٌانَ ،و�أَ َّو ُل ُه َر ْح َم ٌةَ ،و�آخِ ُر ُه َندَا َم ٌة»(((.
وقال Qل ّما �سمع الخوارج تقول« :ال حكم � اّإل هلل»َ « :ك ِل َم ُة َح ٍّق
ُي َرا ُد ِبهَا َباطِ ٌل»(((.

((( �سورة الإ�سراء ،الآية.9 :
((( نهج البالغة ،الر�سالة .28
((( م .ن ،الر�سالة .48
((( م .ن ،الر�سالة .64
((( م .ن ،الكتاب .122
((( م .ن ،حكمة 198
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3 .3طرح حمور ّية ال�شخ�ص بدل حمور ّية احل ِّق:
�إنّ منطق �أهل البيتُ Rيفيد �أن كونوا مع الحقّ و�سوقوا المجتمع
نحونا وفي جميع ال�ساحات وعلى جميع الأ�صعدة ،وذلك �سواء في
الحكم على الآخرين �أم في الدفاع عنهم ،وبعبارة �أخرى :اعر�ضوا
النا�س على الحقّ فال يكون الأ�شخا�ص مقيا�س ًا للحقّ .
الحجاج قال :ك ّنا في
وقد جاء في الرواية ،عن عبد الرحمن بن ّ
�شاب فقال :يا �أبا �سعيد �أخبرني كم �شهد
مجل�س �أبان((( فجاءه ّ
النبي �ص قال :فقال له
علي بن �أبي طالب  Qمن �أ�صحاب ّ
مع ّ
علي  Qبمن تبعه من �أ�صحاب
�أبان :ك�أ ّنك تريد �أن تعرف ف�ضل ّ
ر�سول اهلل  ،Pقال :فقال الرجل :هو ذاك ،فقال [�أبان] :واهلل
ما عرفنا ف�ضلهم � اّإل باتّباعهم �إ ّياه(((.
هذا هو المالك والمدار وعليه ف�إنّ في ك ّل ع�صر جماعة لهم
�أو�ضاع خا�صة وهم يوم ًا في ال�صراط الم�ستقيم و�آخر خارج
ال�صراط .بل من الممكن �أن يكون المرء منحرف ًا �أ ّول النهار ّثم
ُي�صبح من �أعاظم �أهل الهداية ،وقد �أورد ال�شيخ الطبر�سي كالم ًا
حول �سحرة فرعون مفاده« :فكانوا �أ ّول النهار ك ّفاراً �سحرة ،و�آخر
((( �أبان بن تغلب من �أعاظم �أ�صحاب الإمام الباقر Qوالإمام ال�صادق Qكذلك ،وقد نقل عن
الإمام الباقر Qثالثني �ألف حديث وعن الإمام ال�صادق� 15 Qألف حديث ،وقد قال له
أحب �أن يرى يف �شيعتي مثلك»،
الإمام الباقر�« :Qإجل�س يف م�سجد املدينة وافتِ النا�س ،ف� يّإن � ّ
وعندما توفيّ �أبان قال الإمام ال�صادق�« :Qأما واهلل لقد �أوجع قلبي موت �أبان» �أنظر :رجال
النجا�شي� ،ص .10
((( رجال النجا�شي� ،ص .12
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النهار �شهداء بررة»((( ،وهذا لي�س ببعيد.
روي عن �أبي عبد اهلل� Qأ ّنه قال« :من دخل في هذا الدِّين
بالرجال �أخرجه منه الرجال كما �أدخلوه فيه ،ومن دخل فيه
بالكتاب وال�س ّنة زالت الجبال قبل �أن يزول»(((.
و�إنّ من كان متّبع ًا للمعايير والمالك المذكور لتهت ّز الجبال وال يهت ّز
وال يزول بل ال يعر�ض له ّ
ال�شك وال التر ّدد ،وكذلك كان ع ّمار بن يا�سر
وكبار �صحابة �أمير الم�ؤمنين ،Qال يدخل ّ
ال�شك في قلوبهم.
هامة:
مالحظة ّ
�إنّ المع�صومين Rهم �صورة من �صور تج ّلي الحقّ
ّ
«علي مع ّ
علي»((( .و�إنّ هذا ال يرتبط
الحق
والحق مع ّ
تعالىّ :
بال�شخ�ص ّية الحقيق ّية لأمير الم�ؤمنين ،Qبل يرتبط كذلك
ب�شخ�ص ّيته الحقوق ّية ،يعني الح�سن Qمع الحقّ والحقّ مع
الح�سن ،والح�سين Qمع الحقّ والحقّ مع الح�سين ،واليوم
بق ّية اهلل الأعظم (�أرواحنا لتراب مقدمه الفداء) مع الحقّ
والحقّ معه.
هنا ..لي�س الحديث عن الرجال ،بل الحديث عن تج ّلي الحقّ .
وهنا �أخط�أ الخوارج حيث اعتبروا عل ّي ًا �شخ� ًصا من الأ�شخا�ص ،بل
((( تف�سري جممع البيان ،ال�شيخ الطرب�سي ،ج� ،4ص.333
((( بحار الأنوار ،العالمة املجل�سي ،ج � ،2ص .105
((( االحتجاج ،ال�شيخ الطرب�سي ،ج� ،1ص.97
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�شخ�ص من ا ّلذين ُيخطئون وي�شتبهون ،بينما كان عليهم �أن ينظروا
النبي الأكرم ،Pوهناك روايات ت�ؤ ّيد هذا
�إليه على �أ ّنه �صورة وتج ّلي ّ
المعنى منها ما ورد �أنّ «نف�سه نف�سي»(((� ،أو �أنّ «لحمه لحمي»(((...
وف ��ي رواية عن �أمي ��ر الم�ؤمنين« :Qال ُيعرف الح � ّ�ق بالرجال،
اعرف ّ
الحق تعرف �أهله»(((.
وقال Qفي �إحدى خطب نهج البالغةَ « :و َي َت َو َّلى َعلَ ْيهَا ر َِج ٌال
ِين اهلل»((( ،وهذا ما ُيه ّيئ �ساحة الفتنة.
ر َِج اًال َعلَى َغ ْي ِر د ِ
جاء �أحدهم �إلى الإمام Qفقال« :يا �أمير الم�ؤمنين ،ما �أرى
احتجوا � اّإل على ّ
حق؟»((( .وهذا هو معنى
طلحة والزبير وعائ�شة ّ
«و َي َت َو َّلى َعلَ ْيهَا .»..هنا الب�صيرة� ،أن يعر�ض المرء النا�س على
الحقّ .
النبي Pوقد �شارك في «�أُ ُحد»،
طلحة كان من جملة �أ�صحاب ّ
وقد �أُ�صيبت يده اليمنى في تلك المعركة ُ
ف�ش َّلت .والزبير كذلك كان
علي،Q
النبي Pومع ّ
على ال�صراط مقدار ًا من عمره ،فكان مع ّ
ّثم �أواخر عمره انحرف ولم يكفه ترك الحرب ،و�إن كان ا ّلذي قتله لم
يكن على الحقّ وقتله ظلم ًا ،وذلك �أنّ القتل ينبغي �أن يكون ب�أمر الإمام
المع�صوم ،Qوال يخفى �أنّ ترك الحرب ال ُيعد توبة للزبير� ،إنّ من
((( بحار الأنوار ،العالمة املجل�سي ،ج � ،43ص .314
((( م .ن ،ج � ،36ص .318
((( م .ن ،ج � ،40ص .126
((( نهج البالغة ،اخلطبة.50 :
((( الأمايل ،ال�شيخ الطو�سي� ،ص  .134وتت ّمة الرواية« :فقال :Qيا حارث� ،إ ّنك �إن نظرت حتتك
ومل تنظر فوقك جزت عن احلقّ � ،إن احلقّ والباطل ال يعرفان بالنا�س ،ولكن اعرف احلقّ باتباع
من اتبعه ،والباطل باجتناب من اجتنبه».
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قام و�أثار حرب ًا بهذه ال�صورة وبهذه الن�سبة من القتلى ،ينبغي عليه
�أن ُي�ص ِلح بنف�س المقدار ا ّلذي �أوجد فيه االنحراف � :اّإل من تاب وبين
اب َو َ�آ َم َن َو َعمِ َل َ�صال ًِحا.((({...
و�أ�صلح؛ } ِ�إلاَّ َم ْن تَ َ
وقد �شهد تاريخنا الإ�سالمي هكذا انهيارات ،وقد �ش ّكل طلحة �أحد
هذه االنهيارات والزبير كذلك.
كان �أن�س بن مالك �أحد �أ�صحاب النبي ،Pوعندما �أراد �أمير
الم�ؤمنين Qمنه ال�شهادة على حديث الغدير ،لم ي�شهد ،فقال
�أمير الم�ؤمنين�« :Qإن كنت كاذباً ف�ضربك اهلل بها بي�ضاء المعة
ال تواريها العمامة -يعني البر�ص ،(((»-وكذلك كان.
وكان زيد بن ثابت من كتبة الوحي و�صار من المق ّربين لدى
النبي Pكثير ًا لأجله ،وهو و�إن
معاوية ،و�أ�سامة بن زيد ا ّلذي �سعى ّ
علي Qغير �أ ّنه لم يكن معه.
لم يكن من مخالفي الإمام ّ
النبي Pيوم ًا ،وله ق�صيدة
ّ
وح�سان بن ثابت كان �شاعر ًا دعا له ّ
النبي:P
علي ،Qفقال له ّ
غ ّراء في يوم الغدير في مدح الإمام ّ
«ال تزال يا ح�سان م�ؤ ّيداً بروح القد�س ما ن�صرتنا بل�سانك»((( ،ولك ّنه
لم يبقَ داخل ّ
الخط.
هذه عبرة من ِعب َر التاريخ كي ال ُيغ ّيرنا النا�س كما ي�شا�ؤون� .إنّ والية
إلهي ،و�إنّ مقام الحقّ هو مقام والية الفقيه.
الفقيه لها من�ش�أ وم�صدر � ّ
�إنّ والية الفقيه ُت�ش ِّكل قطب الرحى �أو البو�صلة .ف�إذا عملنا بما �أمر
((( �سورة مرمي ،الآية.60 :
((( بحار الأنوار ،العالمة املجل�سي ،ج � ،32ص .96
((( م .ن ،ج � ،21ص .388
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كان لنا الأجر عند اهلل تعالى� ،سواء طابق ذلك الواقع �أم لم يطابقه.
ولي وقائد
كولي وقائد
�سيا�سي ،بل هو ّ
ّ
الولي الفقيه ّ
ونحن ال ننظر �إلى ّ
دين وهو نائب �إمام الزمان| وذلك مم�ضى بالإم�ضاء العا ّم لإمام
الخا�ص.
الزمان| ،فلي�س هو نائبه
ّ
وهذا توقيع �إ�سحاق بن يعقوب دليل على هذا المو�ضوع ،حيث يقول
الحجة| في الحديثّ �« :أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها
الإمام ّ
حجة اهلل عليهم.(((»...
حجتي عليكم و�أنا ّ
�إلى رواة حديثنا ف�إ ّنهم ّ
الولي الفقيه موقع ًا ف�إنّ علينا �أن
وطبق ًا لنقل االحتجاج ف�إذا اتّخذ ّ
نعر�ض كا ّفة النا�س على ذلك الموقف ،فهو ّ
محك.
النبي ،Pوكان هو
لقد كان الزبير الرجل الثاني في جي�ش ّ
علي،Q
ال�شخ�ص الوحيد ا ّلذي وقف في وجه مهاجمي بيت الإمام ّ
ف�ضربوه وك�سروا �سيفه ف�صاح« :يا مع�شر بني عبد المط ّلب �أ ُيفعل
بعلي Qو�أنتم �أحياء؟»((( .وهكذا في �شورى ال�ستّة كان �إلى
هذا ّ
علي.Q
جانب الإمام ّ

((( االحتجاج ،الطرب�سي ،ج� ،2ص .283
((( بحار الأنوار ،العالمة املجل�سي ،ج � ،28ص .229
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صعوبة ظروف الفتنة

يقول الإمام الخامنئي}« :في الظروف ا ّلتي ُتهيمن على
الفتنة ،يكون العمل �أ�ش ّد �صعوبة ،ويكون ت�شخي�ص الأمور �أ�صعب،
الحجة دوماً ،ولم يترك للنا�س �أن يقولوا لم
طبعاً ،اهلل تعالى �أت ّم ّ
الحجة علينا ،ولم ُتر�سل من ُيخبرنا،
نعرف وال علم لنا ولم ُيت ّم ّ
فلذلك �ضللنا ،وقد ورد هذا المعنى مراراً وتكراراًّ � .إن يد اهلل ُت�شير
في ك ّل ناحية .والخال�صة نحن بحاجة لأن نفتح عيوننا»(((.
بعد �أن تع ّر�ضنا لثالثة �أ�ساليب من �أ�ساليب �أهل الفتنة ،بقي
التع ّر�ض لأخطر �أ�سلوب لهم ،وهو الأ�سلوب الرابع «�إلقاء ال�شبهات»
بين ال ّنا�س.
�4 .4إلقاء ال�شبهات
�إلقاء ال�شبهة يعني �إلبا�س الباطل لبا�س الحقّ  ،ال�شبهة يعني الباطل
الذي �ألب�س لبا�س الحقّ  ،يقول الإمامَ « :Qو�إِ َّن َما ُ�س ِّم َيتِ ُّ
ال�ش ْب َه ُة
((( م��ن ك�ل�ام لل�س ّيد ال �ق��ائ��د امل �ع� ّ�ظ��م يف ل �ق��اء ج�م��ع م��ن ال�ط�ل�ب��ة و�أه� ��ل ال�ع�ل��م يف احل ��وزة،
�1388/9/2ش.
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ُ�ش ْب َه ًة َِ أل َّنهَا ُت ْ�ش ِب ُه ا ْل َح َّق»(((� ،إذن هي باطل �أُلب�ست لبا�س الحقّ .
وقد ا�ستفادت الحركات الثالث من هذه الأداة في مواجهة الإمام
عليQ؛ اتّهموا الإمام عل ّي ًا Qبقتل عثمان ،و�إنّ من عجائب
ّ
التاريخ �أنّ �أكثر النا�س �سعي ًا في منع قتل الخليفة كان الإمام عل ّي ًاQ
نف�سه ،وهذا من الم�س ّلمات تاريخ ّي ًا ،وهذا ال يعني عدم االعترا�ض
على عثمان بل كان يعتر�ض على كثير من �أفعاله و�أعماله ،ولك ّنه كان
ُيريد �أن تنتهي الم�س�ألة على غير ما انتهت �إليه .و�إنّ من م�س ّلمات
التاريخ �أنّ معاوية لم يكن ي�أ�سف لقتل عثمان ،ولقد �أر�سل عثمان �إليه
أر�سل � َّإلي من يحميني ،ف�أر�سل جماعة و�أو�صاهم بعدم
�أ ّنني محا�صر ف� ِ
ُّ
التدخل و�أن يظ ّلوا في �أطراف المدينة.
وقد ر�أوه يحمل قمي�صه ّ
الملطخ بالدماء وهو يبكي بكا ًء �شديد ًاّ ،ثم
بعد �سنة كانت ال�ساحة جاهزة لإثارة الحرب بوجه الإمام.Q
وقد ا�ستفاد الناكثون كذلك من هذه الأداة ،فهذا طلحة ا ّلذي
عليQ
�شارك بنف�سه في قتل عثمان ،جاء ليقف بوجه الإمام ّ
مطالب ًا بدم عثمان! ،لقد عملوا على �إلقاء هذه ال�شبهة حتّى انطلت
ال�س َّذج من النا�س ،ولكنّ �أمير الم�ؤمنين Qي�صف الأمر بقوله
على ُ
�صراح ًةَ ..« :و ِ�إ َّن ُه ْم َل َي ْط ُل ُبو َن َح ّقاً هُ ْم َت َر ُكو ُه َودَماً هُ ْم َ�س َف ُكوهُ»(((.
ويقول Qلمعاويةَ « :و َل َع ْمرِي َيا ُم َعا ِو َي ُةَ ،لئِنْ َن َظ ْر َت ِب َع ْقل َِك
دُو َن َه َو َ
ا�س مِ نْ َد ِم ُع ْث َما َنَ ،و َل َت ْعلَ َمنَّ �أَ ِّني ُكنْتُ فِي
اك َل َتجِ َد ِّني �أَ ْب َر�أَ ال َّن ِ
((( نهج البالغة ،اخلطبة.38 :
((( نهج البالغة ،اخلطبة.137 :
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ُع ْز َل ٍة َع ْن ُه �إِ اَّل �أَ ْن َت َت َج َّنىَ ،ف َت َجنَّ َما َبدَا َل َك»(((.
وهكذا فعل �أ�ص ��حاب النهروان ،فقد عملوا على �إلقاء ال�شبهات،
فرفعوا �ش ��عار «ال حكم � اّإل هلل» ،ال حكم � اّإل هلل يعني ينبغي �أن يحكم
قان ��ون اهلل ف ��ي المجتم ��ع ال �أنّ اهلل تعالى يحك ��م المجتمع� ،إنّ اهلل
�س ��بحانه يحك ��م عبر �أ�س ��باب الحك ��م ومن ذلك �أئ ّم ��ة الحقّ ،R
فم ��ن كالم له Qفي الخوارج ل ّما �س ��مع قولهم «ال حكم � اّإل هلل»:
ق ��الَ « :Qك ِل َم ُة َح ٍّق ُي َرا ُد ِب َه ��ا َباطِ ٌل َن َع ْم �إِ َّن ُه اَل ُح ْك َم ِ�إ اَّل لهلِ ِ َو َل ِكنَّ
ا�س مِ ��نْ �أَمِ يرٍ َب ٍّر �أَ ْو
َه� ��ؤُ اَل ِء َي ُقو ُل ��و َن اَل ِ�إ ْم� � َر َة ِ�إ اَّل لهلِ ِ َو�إِ َّن� � ُه اَل ُب� � َّد لِل َّن ِ
َفاجِ ��رٍ»(((.
هذا ما يبعث على الهرج والمرج ،فالمجتمع ال يجوز �أن يبقى بدون
�أمير �أو حاكم.
مخت�صة بما م�ضى من الزمان ،بل ت�شمل
وهذه ال�شبهة غير
ّ
الما�ضي والحا�ضر و�ستظ ّل ت�شمل م�ستقبل الأ ّيام ،حيث يجب على �أهل
الب�صيرة �أن يفتحوا �أعين النا�س على الحقائق بهدف تمييز الباطل
عن الحقّ وتمحي�صه.

((( م .ن ،الر�سالة .6
((( نهج البالغة ،اخلطبة.40 :
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سبيل النجاة من الفتنة

ي�ستفاد من كالم الإمام� Qأن هناك ثالثة �سبل للنجاة من
الفتنة:
1 .1الب�صرية
اب ا ْل َح ْربِ َب ْي َن ُك ْم
وتف�سيرها على �ضوء كالمهَ « :Qو َق ْد ُف ِت َح َب ُ
َو َب ْي َن �أَهْ لِ ا ْل ِق ْبلَةِ(((»...؛ لقد كانوا ُي�ص ّلون وي�صومون ،وهذا معنى
الفتنة ،بل هذا م�صداق بار ٌز من م�صاديقها.
النبي Pوفي تلك
ولو �أ ّنا و�ضعنا �أنف�سنا في مو�ضع �أ�صحاب ّ
ال�شروط والظروف ...حيث كانوا عظماء وكبار ...ونحن نع ّدهم كبار ًا
كما نع ّد �أهل البيت Rكذلك كبار ًا� ..سلمان ،المقداد� ،أبو ذر،
ع ّمار ،ولكن بع�ض ال�صحابة رغم قدا�سته تلك جاء ليحارب الإمام
عل ّي ًا ،Qهذه هي الفتنة.
ا�ض ِع
ال�ص ْب ِر َوا ْل ِع ْل ِم ِب َم َو ِ
« َو اَل َي ْحمِ ُل َه َذا ا ْل َعلَ َم ِ�إ اَّل �أَهْ ُل ا ْل َب َ�ص ِر َو َّ
ا ْل َح ِّق»(((.
((( نهج البالغة ،اخلطبة.173 :
((( م .ن ،اخلطبة.173 :
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فما هي هذه الب�صيرة؟!
ينبغي على حملة راية الدِّ ين �أن يلتزموا بتلك الب�صيرة ا ّلتي تح ّدث
عنها الإمام.Q
ف�سر الإمام Qذلك في جملة موارد من نهج البالغة،
وقد َّ
حيث كان يتح ّدث عن ب�صيرته هو ،Qقالَ « :و ِ�إ َّن َمعِي َل َب ِ�صي َرتِي
َما َل َّب ْ�ستُ َعلَى َن ْف�سِ ي َو اَل ُل ِّب َ�س َعلَ َّي»(((.
وهو ا ّلذي يقول حول مواجهته لأ�صحاب الجمل والناكثين�« :أَ اَل َو ِ�إ َّن
َّ
ال�ش ْي َطا َن َق ْد َج َم َع حِ ْز َب ُه َو ْا�س َت ْجلَ َب َخ ْيلَ ُه َو َرجِ لَ ُه»(((.
و�أو�ضح من هذا ما ورد في الكتاب  62وفيه يتح ّدث �أمير الم�ؤمنين
 Qعن الطرفين :ومن كتاب له� Qإلى �أهل م�صر مع مالك
الأ�شتر ل ّما اّوله �إمارتها ..وقد جاء في البند الثامن منهاَ « :و ِ�إ ِّني مِ نْ
َ�ضلاَ ِل ِه ُم ا َّلذِ ي هُ ْم فِي ِه َوا ْل ُهدَى ا َّلذِ ي �أَ َنا َعلَ ْي ِه َل َعلَى َب ِ�صي َر ٍة مِ نْ
ِين مِ نْ َر ِّبي»(((؛ هذه هي الب�صيرة ،وفي هذا البيان نالحظ
َن ْف�سِ ي َو َيق ٍ
�إثبات الب�صيرة لنف�سه و�إثبات ال�ضالل لجبهة الخ�صوم.
هذه الب�صيرة ا ّلتي يتحدّث عنها �أمير الم�ؤمنين Qينبغي �أن
تتو ّفر لدى حملة راية الدِّ ين ،و�إنّ ال�سبيل للنجاة من الفتنة والخروج
منها هو هذه الب�صيرة ،وفي ّ
الخط الأ ّول ينبغي �أن يكون حملة الراية من
�أهل هذه الب�صيرة ،ف�إذا لم يتز ّينوا بها ف�إنّ ذلك هو الفاجعة العظمى.
�إنّ م�س�ؤول ّية الحروب الثالثة بوجه �أمير الم�ؤمنين Qتقع على
((( نهج البالغة ،اخلطبة.10 :
((( م .ن.
((( م .ن ،الكتاب.62 :
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الخوا�ص� ،سواء ا ّلذين �شاركوا في الحرب �أم ا ّلذين �سكنوا..
عاتق
ّ
«�إِ َّن َمعِي َل َب ِ�صي َرتِي»((( :هو �أن يعلم النا�س مو�ضع الحقّ وموقعه
و�س ّيما حملة راية الدِّ ين فينبغي �أن يتح ّلوا بال�صبر ويعرفوا موقع
الحقّ .
وال�صبر له �صور عديدة ،فقد يتم ّثل في ال�صبر على الحرب
والآالم وال�سجن والتعذيب والنفي ،وقد يتم ّثل في تح ُّمل ال�شتائم
وال�سباب واالتهامات واالحتقار واالفتراء .وجميع ذلك يكون لأجل
�إخراج ال�صالحين من �ساحة المواجهة مع الكفر والنفاق والف�ساد.
ولكن بف�ضل اهلل �إنّ ال�صالحين المجاهدين يعرفون �أنّ طريق
الجهاد والر�سالة لي�س مفرو� ًشا بالورود بل هو طريق ذات ال�شوكة،
فيه الكثير من االبتالءات والفتن؛ فالذهب ال يلمع �إال في لهيب
النار.
الب�صيرة �سبيل النجاة الوحيد من الفتنة
يقول الإمام الخامنئي}�« :إذا لم تتو ّفر الب�صيرة لديكم،
فال تعرفون ال�صديق ،وال تعرفون العد ّو ف�سترون � ّأن العد ّو فج�أة
�سي�ص ّوب مدفع �إعالمكم وكالمكم وت�ص ّرفاتكم و�أعمالكم نحو
مكان يجتمع فيه �أ�صدقاء لكم ،ال �أعداء»(((.
ف�إذا �أردنا �أن نعرف العد ّو وال ُنخطئ في ت�شخي�ص العد ّو فال ُب ّد
من الب�صيرة ،وال ُب ّد من البيان.
((( نهج البالغة ،اخلطبة.10 :
((( لقاء �أع�ضاء مكتب ال�س ّيد القائد وحر�س املكافحة (و ّ
يل الأمر)�1388/5/21 ،ش.
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بع�ض الأخطاء ا ّلتي يقوم بها بع�ض النا�س  -تالحظون �أنّ البع�ض
الخوا�ص يخط�ؤون ،والمتو ّقع �أن تكون
في مجتمعنا �سواء من العوا ّم �أم
ّ
�أخطار النخبة �أق ّل بينما نرى �أنّ �أخطاءهم و�إن كانت قليلة � اّإل �أ ّنها
من ناحية الكيف ّية كثيرة وكبيرة بل �أكبر من �أخطاء عا ّمة النا�س -
وال نقول ك ّل تلك الأخطاء  -ولكن ج ّلها  -ناتجة عن ق ّلة الب�صيرة �أو
عدمها ،فاعملوا على رفع م�ستوى الب�صيرة لديكم ،وم�ستوى المعرفة
كذلك(((.
قد يكون ال�سكوت �أحيان ًا وعدم ّ
التدخل في الأمور عام ًال م�ساعد ًا
على الفتنة ،ففي الفتنة يجب على الجميع �أن يكونوا يقظين ،وعلى
الجميع �أن تكون لديهم الب�صيرة»(((.
2 .2التقوى
« َو ْاعلَ ُموا �أَ َّن ُه َمنْ َي َّتقِ اهلل َي ْج َع ْل َل ُه َم ْخ َرجاً مِ َن ا ْل ِف َت ِن َو ُنوراً مِ َن
ُّ
الظلَ ِم»(((.
وهذا الكالم له Qي�ستند �إلى �آيتين من القر�آن الكريم ،فقوله
َ « :Qمنْ َي َّتقِ اهلل» ،من قوله تعالى في �سورة الطالقَ } :و َم ْن يَتَّقِ
اهلل يَ ْج َع ْل لَ ُه َم ْخ َر ًجا{(((.
ولم يذكر اهلل تعالى متع َّلق قوله تعالى } َم ْخ َر ًجا{ ،وذكره
�أمير الم�ؤمنين بقوله« :مِ َن ا ْل ِف َت ِن ،»...و�أ ّما المق�صود بالتقوى
((( لقاء �أع�ضاء مكتب ال�سيد القائد وحر�س املكافحة (و ّ
يل الأمر)�1388/5/21 ،ش.
((( من كالم لل�س ّيد القائد ّ
املعظم يف لقاء جمل�س خرباء القيادة�1388/7/2 ،ش.
((( نهج البالغة ،اخلطبة.183 :
((( �سورة الطالق ،الآية .2
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ف�سر عادة ببع�ض �آثارها
فهو التقوى القر�آن ّية ال المتعارفة ا ّلتي ُت ّ
وظواهرها .و�أ ّما التقوى بالمعنى القر�آني فمفادها حفظ الحرمة
الإله ّية وفي جميع المجاالت ،وذلك وا�ضح في الموارد القر�آن ّية ا ّلتي
ورد فيها قول اهلل ع ّز وج ّل} :اتَّ ُقوا اهلل{ ،ومنه} :اتَّ ُقوا اهلل َو ُقولُوا َق ْو ًال
� َسدِ يداً{((( ،وهذا يعني تقوى الل�سان .وقوله ع ّز وج ّل} :يَا �أَ ُّي َها الَّذِ َين

�آَ َمنُوا ُكونُوا َق َّوامِ َين ِهلل ُ�ش َهدَا َء بِالقِ ْ�س ِط َولاَ يَ ْج ِر َم َّن ُك ْم � َشنَ�آَ ُن َق ْو ٍم َع َلى �أَلاَّ
تَ ْعدِ لُوا ْاعدِ لُوا ُه َو �أَ ْق َر ُب لِل َّت ْق َوى{((( ،وهذه التقوى تقوى العدل مع

الخ�صوم والأعداء.
والتقوى ال�سيا�س ّية �أن يرى المرء ر ّبه حا�ضر ًا دائم ًا فيختار ما
ُيريده اهلل تعالى ،و�إنّ التمايز بين ال�سيا�سة الدين ّية وغير الدين ّية
عليQ
يكمن في هذه النقطة .ومن هنا كانت �سيا�سة الإمام ّ
�سيا�سة �إله ّية و�سيا�سة معاوية �سيا�سة �شيطان ّية .يقول الإمام في نهج
البالغةَ « :واهلل َما ُم َعا ِو َي ُة ِب�أَ ْدهَى مِ ِّني َو َل ِك َّن ُه َي ْغدِ ُر َو َي ْف ُج ُر َو َل ْو اَل
ا�س َو َلكِنْ ُك ُّل ُغ َد َر ٍة ُف َج َر ٌة َو ُك ُّل
َك َراهِ َي ُة ا ْل َغ ْد ِر َل ُكنْتُ مِ نْ �أَ ْدهَى ال َّن ِ
ُف َج َر ٍة ُك َف َر ٌة َو ِل ُك ِّل َغا ِد ٍر ِل َوا ٌء ُي ْع َر ُف ِب ِه َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة َواهلل َما �أُ ْ�س َت ْغ َف ُل
ِبا ْل َمكِي َد ِة َو اَل �أُ ْ�س َت ْغ َم ُز ِب َّ
ال�شدِ ي َدةِ»(((.
و�أما قوله« :Qو ُنوراً مِ َن ُّ
الظلَ ِم» ،فهو م�أخوذ من �سورة الأنفال،
قال تعالى} :يَا �أَ ُّي َها الَّذِ َين �آَ َمنُوا �إِ ْن تَ َّت ُقوا اهلل يَ ْج َع ْل لَ ُك ْم ُف ْر َقانًا{(((.
((( �سورة الأحزاب ،الآية .70
((( �سورة املائدة ،الآية .8
((( نهج البالغة ،اخلطبة.200 :
((( �سورة الأنفال ،الآية .29
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�3 .3سفينة النجاة
جاةِ»(((؛ ُي�ش ِّبهQ
ا�س ُ�ش ُّقوا �أَ ْم َوا َج ا ْل ِف َت ِن ِب ُ�س ُف ِن ال َّن َ
«�أَ ُّيهَا ال َّن ُ
ال ِفتن ب�أمواج عاتية حيث ال تنجو الزوارق ال�صغيرة ،فالنجاة من
ن�صيب ال�سفن العظيمة والثابتة ،وهذا كناية عن �أهل البيت �صلوات
اهلل عليهم ،فقد قال ر�سول اهلل:P
«مثل �أهل بيتي فيكم ك�سفينة نوح ،من دخل فيها نجا ومن
تخ ّلف عنها غرق»(((.
واليوم �سفينة النجاة بق ّية اهلل الأعظم �أرواحنا فداه ،وفي زمن
الولي الفقيه ،نائبه العام.
ولي الع�صر جانب ّ
غيبة ّ

((( نهج البالغة ،اخلطبة.5 :
((( بحار الأنوار ،العالمة املجل�سي ،ج � ،44ص .76
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سبيل املواجهة مع أحداث الفتنة

ُي�ستفاد من �سيرة الإمام� Qأ ّنه واجه �أحداث الفتنة ب�أ�سلوب
خا�ص ،فكان له �أ�سلوب مع ر�ؤو�س الفتنة و�أ�سلوب �آخر مع القاعدة.
ّ
ولم يدخل ّ
ال�شك لحظة �إلى قلبه وال تر ّدد يوم ًا �أبد ًا.
1 .1مواجهته مع ر�ؤو�س الفتنة:
وكان خال�صة كالمه� Qأ ّنه �إذا ح�صلت مداراة لر�ؤو�س الفتنة ولو
إ�سالمي ،ولذلك ُنالحظ �أ ّنه
�آن ًا ما ف�إنّ ذلك �سيهدم بنيان المجتمع ال
ّ
 Qكان يرى ال�سكوت عنهم وعدم مواجهتهم ي�صل �إلى حدِّ الكفر.
والخال�صة �أ ّنه ُي�ستفاد من كالمه Qع ّدة مراحل ال ُب ّد منها في
مواجهة ر�ؤو�س الفتنة:
 .أالتي ُّقظ واالنتباه والمراقبة:
خوف ًا من �سعيهم لالحتيال على النا�س بل ينبغي مراقبتهم دوم ًا.
وقد جاء من ين�صح �أمير الم�ؤمنين بترك طلحة والزبير فقال:Q
« َواهلل اَل �أَ ُك ُ
ون َك َّ
ال�ض ُب ِع َت َنا ُم َعلَى ُطولِ ال َّل ْد ِم((( َح َّتى َي ِ�ص َل ِ�إ َل ْيهَا
((( اللدم :نحو من ال�ضرب.
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ا�ص ُدهَا((( َو َل ِك ِّني �أَ ْ�ضر ُِب ِبا ْل ُم ْق ِبلِ ِ�إ َلى ا ْل َح ِّق
َطا ِل ُبهَا َو َي ْخ ِتلَهَا((( َر ِ
ِيب �أَ َبداً َح َّتى َي ْ�أت َِي َعلَ َّي
ال�سامِ ِع ا ْل ُمطِ ي ِع ا ْل َع ِ
ا�ص َي ا ْل ُمر َ
ا ْل ُم ْد ِب َر َع ْن ُه َو ِب َّ
َي ْومِ ي َف َواهلل َما ِز ْلتُ َم ْد ُفوعاً َعنْ َح ِّقي ُم ْ�س َت�أْ َثراً َعلَ َّي ُم ْن ُذ َق َب َ
�ض اهلل
ا�س َه َذا»(((.
َن ِب َّي ُهَ Pح َّتى َي ْو ِم ال َّن ِ
�إنّ التن ّبه واليقظة �أ�صل يجب و�ضعه في �أعلى درجات االهتمام.
 .بالعمل بحزم:
الَ ْم ِر َو َع ْي َن ُه َو َق َّل ْبتُ َظ ْه َر ُه
قالَ « :Qو َل َق ْد َ�ض َر ْبتُ �أَ ْن َف َه َذا ْ أ
َو َب ْط َن ُه َفلَ ْم �أَ َر لِي فِي ِه ِ�إ اَّل ا ْل ِق َتا َل �أَ ِو ا ْل ُك ْف َر ِب َما َجا َء ُم َح َّم ٌد.(((»P
وقد ورد هذا الم�ضمون في خطبة �أخرى له:Q
الَ ْم َر َب ْط َن ُه َو َظ ْه َر ُه َح َّتى َم َن َعنِي ال َّن ْو َم َف َما
« َو َق ْد َق َّل ْبتُ َه َذا ْ أ
َو َج ْد ُتنِي َي َ�س ُعنِي �إِ اَّل ِق َتا ُل ُه ْم �أَ ِو ا ْل ُج ُحو ُد ِب َما َجا َء ِب ِه ُم َح َّم ٌدَ Pف َكا َنتْ
ُم َعا َل َج ُة ا ْل ِق َتالِ �أَهْ َو َن َعلَ َّي مِ نْ ُم َعا َل َج ِة ا ْل ِع َقابِ َو َم ْو َت ُ
ات الدُّ ْن َيا �أَهْ َو َن
َعلَ َّي مِ نْ َم ْو َتاتِ ْالآخِ َرةِ»(((.
ويتّ�ضح ذلك في خطبة من نهج البالغة ،قال:Q
«�أَ اَل َو�إِ َّن َّ
ال�ش ْي َطا َن َق ْد َج َم َع حِ ْز َب ُه َو ْا�س َت ْجلَ َب َخ ْيلَ ُه َو َرجِ لَ ُه َو ِ�إ َّن
َمعِي َل َب ِ�صي َرتِي َما َل َّب ْ�ستُ َعلَى َن ْف�سِ ي((( َو اَل ُل ِّب َ�س َعلَ َّي َو�أ ْي ُم اهلل
((( يختلها :يخدعها.
((( الرا�صد :الرقيب والذي يقعد باملر�صاد �أي الطريق للحرا�سة.
((( نهج البالغة ،اخلطبة.6 :
((( م .ن ،اخلطبة .43
((( م .ن ،اخلطبة.54 :
((( ما ل ّب�ست على نف�سي :ما خدعتها بالأماين وال خدعتني بالكواذب.
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َ ألُ ْف ِر َطنَّ ((( َل ُه ْم َح ْو�ضاً �أَ َنا َمات ُِح ُه((( اَل َي ْ�ص ُد ُرو َن((( َع ْن ُه َو اَل َي ُعودُو َن
�إِ َل ْيهِ»(((.
2 .2مواجهته للقاعدة من النا�س:
وبعبارة �أخرى الم�ض َّللين ا ّلذين انطلت عليهم الحيل و�أنواع الخداع.
حد ممكن من المداراة،
وهنا كانت �سيرة الإمام Qت�صل �إلى �أق�صى ٍّ
وكان Qي�سعى لعدم جعل النا�س كب�ش فداء ،بل كان يعمل على �أن
الغي وال�ضالل ،وعندما الحظ �أنّ بع�ض
يجعلهم يتي ّقظون ويرجعون عن ّ
�أ�صحابه ي�ش ّذ في القول مع �أ�صحاب معاوية ،قال:Q
«�إِ ِّني �أَ ْك َر ُه َل ُك ْم �أَ ْن َت ُكو ُنوا َ�س َّبا ِب َ
ين َو َل ِك َّن ُك ْم َل ْو َو َ�ص ْف ُت ْم َ�أ ْع َما َل ُه ْم
َو َذ َك ْر ُت ْم َحا َل ُه ْم َكا َن �أَ ْ�ص َو َب فِي ا ْل َق ْولِ َو�أَ ْبلَ َغ فِي ا ْل ُع ْذ ِر َو ُق ْل ُت ْم َم َكا َن
َ�س ِّب ُك ْم �إِ َّياهُ ْم الله َّم ْاحقِنْ ِد َما َء َنا َو ِد َماءَهُ ْم َو�أَ ْ�صل ِْح َذ َ
ات َب ْي ِن َنا َو َب ْي ِن ِه ْم
وَاهْ دِ هِ ْم مِ نْ َ�ضلاَ َل ِت ِه ْم َح َّتى َي ْعر َِف ا ْل َح َّق َمنْ َج ِهلَ ُه َو َي ْر َعوِيَ ع َِن
ا ْل َغ ِّي َوا ْل ُع ْد َوانِ َمنْ َل ِه َج ِبهِ»(((.
وبعد �أن �سيطر على �شريعة الفرات ترك الحرب برهة ،فقال بع�ض
�أ�صحابهِ :ل َم التواني في الحرب؟! ولقد �أ�شاع بع�ض النا�س �أنّ عل ّي ًا
يخاف الحرب!� ،أو هو ّ
�شك في كونه على حقّ ؟!.
فخطب Qفي النا�س وقال�« :أَ َّما َق ْو ُل ُك ْم �أَ ُك َّل َذل َِك َك َراهِ َي َة ا ْل َم ْوتِ
((( لأفرطنّ  :لأملأنّ .
((( ماحته :مالئه.
((( ال�صدور� :ضد الورود ،و�صدر عنه رجع وان�صرف.
((( نهج البالغة ،اخلطبة.10 :
((( م .ن ،اخلطبة.206 :
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َف َواهلل َما �أُ َبالِي د ََخ ْلتُ �إِ َلى ا ْل َم ْوتِ �أَ ْو َخ َر َج ا ْل َم ْو ُت �إِ َل َّي َو َ�أ َّما َق ْو ُل ُك ْم َ�ش ّكاً
فِي �أَهْ لِ َّ
ال�شا ِم َف َواهلل َما َد َف ْعتُ ا ْل َح ْر َب َي ْوماً �إِ اَّل َو�أَ َنا �أَ ْط َم ُع �أَ ْن َت ْل َح َق
ِبي َطا ِئ َف ٌة َف َت ْه َتدِ يَ ِبي َو َت ْع ُ�ش َو �إِ َلى َ�ض ْوئِي َو َذل َِك �أَ َح ُّب �إِ َل َّي مِ نْ �أَ ْن
�أَ ْق ُتلَهَا َعلَى َ�ضلاَ ِلهَا َو ِ�إ ْن َكا َنتْ َت ُبو ُء ِب�آ َثامِ هَا»(((.

((( نهج البالغة ،اخلطبة.55 :
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خاتمة

دعوة القائد} لليقظة واحلذر
علي
الخامنئي}:
ّ
ولي �أمر الم�سلمين ال�س ّيد ّ
يقول ّ
«اعلموا � ّأن ه�ؤالء ال يزالون ي�ضعون الخطط على الدوام .وهم
ينهزمون دوماً ،و�أقول لكم ه�ؤالء في النهاية �س ُيهزمون .ولكن
درجة اليقظة لدينا والتن ُّبه لهما دور مبا�شر في درجة الخ�سارة
الواردة.
«�إذا ك ّنا متي ّقظين فال ي�ستطيعون �أن يو�صلوا ال�ضرر �إلينا ،و�إذا
ك ّنا غافلين ،ونتعامل بر ّدة فعل عاطف ّية ونعمل بدون تد ُّبر� ،أو ننام
وما �شابه ف� ّإن م�ستوى ال�ضرر �سيكون مرتفعاً ،و�إن كانوا في النهاية
لن يو ّفقوا»(((.

((( من كالم ال�س ّيد القائد} يف لقاء الطلاّ ب والنخب العلم ّية�1388/6/4 ،ش.
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